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Jsi zájemce o studium na naší škole a zajímá tě, co zažiješ 

na Obchodní akademii Husova 1 nebo o co se zajímají 
studenti na této škole? Tak to jsi zde správně!

V našem Deliriu se ti pokusíme poskytnout informace o 
tom, co se děje nejen ve světě, ale také na naší škole. 
Tak se pohodlně usaď a prohlížej si náš fantastický 
časopis!

 

V tomto čísle ti ukážeme tipy na zajímavá místa 
v jižních Čechách, přiblížíme  situaci na Ukrajině, ale 
také si můžeš vyluštit křížovku nebo si vyzkoušet 
kvíz o Českých Budějovicích. Rovněž tě necháme 
nahlédnout do Autis Centra v Českých Budějovicích, 
se kterým spolupracujeme v rámci předmětu POP.

 
Tak co? Jsi zvědavý? Pusť se do toho!
 
Redakční tým 3.B

Zdravíme všechny 
čtenáře a čtenářky!

Šéfredaktor: Klára Venčovkská 
Zpracování: Vendula Duspivová

Ilustrace a grafika: Nikola Bízková 
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Autis centrum
Ve spolupráci s organizací JA Czech jsme v rámci předmětu Podnikání v 
praxi vytvořili studentskou firmu, kterou jsme pojmenovali Golden Hands. 
Náš podnikatelský záměr byl od začátku jasný – vydělat peníze a jimi pak 
pomoci. Naše členka Natálie Daňková přišla s nápadem podpořit Autis 
Centrum o.p.s v Českých Budějovicích, které pomáhá dětem i dospělým s 
autismem a jejich rodinám.

Společně jsme se jednohlasně 
shodli, že naším předmětem 
podnikání bude dobročinný 
blešák, přičemž jsme požádali 
studenty a učitele, aby nám 
přinesli věci, které doma 
nepotřebují a které by mohly 
udělat radost někomu dalšímu. 
Bleší trh jsme uskutečnili 15. 
prosince 2021, na kterém jsme 
vydělali přes 13 000 Kč.

Výtěžek jsme předali Autis 
centru, které tuto částku použilo 
na interaktivní světelné válce v 
týdenním stacionáři, který byl 
dokončen koncem května.

Děkujeme, že jsme měli možnost spolupracovat s tak 
skvělými a dobrosrdečnými lidmi, jako jsou pracovnice 
Autis centra, a mohli si vyzkoušet, jaké to je doopravdy 
podnikat.

Believe

YOURSE
LF

CO

Bleší trh jsme uskutečnili dne 
15. prosince 2021, na kterém 
jsme vydělali přes 13 000 Kč.

Autorka: M. Kytlicová



Rozhovor s p. Votrubovou 
z Autis Centra

Autis Centrum, o.p.s. vzniklo v roce 2014 proto, že dětem a dospělým s 
autismem a jejich rodinám se v jižních Čechách nedostávalo ani zdaleka 
takové péče, jakou by si zasloužili. Chyběly sociální služby, které by jim 

pomáhaly v každodenním životě. Cílem služeb Autis
 Centra je pomáhat rodinám s péčí o dítě s autismem a současně 

podporovat lidi s autismem tak, aby rozvíjeli své dovednosti a necítili se v 
životě osamělí.

Čím se zabývá Autis Cetrum? Jaké služby poskytujete?

Služby Autis Centra stojí na třech pilířích podpory. Prvním z nich je terénní 
služba raná péče pro rodiny s dítětem postiženým autismem nebo s 

podezřením na tuto poruchu. V rámci této služby jezdí poradkyně přímo do 
rodiny a pomáhají jí zvládnout náročnou situaci tak, aby se dokázala o své 

dítě s odlišným vývojem co nejlépe postarat. Druhým pilířem je sociálně 
aktivizační služba, kdy klienti docházejí do centra na různé aktivity a 

terapie. Součástí této služby jsou letní rehabilitační příměstské tábory pro 
děti s autismem a pobytové edukační tábory pro celé rodiny. Třetím pilířem 

služeb Autis Centra jsou pobytové služby, a to víkendová odlehčovací 
služba a nově otevíraný týdenní stacionář.

Co to je autismus? Jak projevuje?

Porucha autistického spektra je vrozená porucha některých 
mozkových funkcí, která způsobuje, že se dítě chová a myslí jinak 

než jeho vrstevníci. Zhruba každé 70. dítě se narodí s projevy 
charakteristickými pro poruchu autistického spektra (PAS, autismus).

Jaký je váš počet zaměstnanců/dobrovolníků?

Máme celkem 48 zaměstnanců. V září 2022 zahájíme novou službu 
týdenního stacionáře pro dospělé klienty a potřebujeme dalších 18 

zaměstnanců. Dobrovolníků je málo, a proto jsme vděční za 
každého, kdo chce pomáhat.

it
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Kolik lidí s autismem k vám aktivně dochází?

Momentálně naše terénní, ambulantní a pobytové služby využívá více 
jak 110 klientů a jejich rodin.

Jaká byla vaše první reakce, když jste se dozvěděla o chystaném bleším trhu?

Měla jsem radost, že se i v tak těžké době najdou mladí lidé, 
kteří chtějí pomáhat. V dnešní době to považuji spíše za zázrak.

Čekala jste, že bude Blešák takhle úspěšný?

Myslím, že to nečekal nikdo☺, navíc když byl v té 
době zákaz shromažďování. Ještě jednou moc 
děkujeme vašim žákům za tak skvělý příspěvek.

Může vám nějak pomoct i veřejnost?

Samozřejmě, pomoci může každý, a to buď osobní účastí na 
našich charitativních akcích jako dobrovolník, nebo nás 

můžete podpořit finančně. Přispět můžete jednorázově nebo 
se můžete stát pravidelným podporovatelem a zasílat 

pravidelný měsíční příspěvek. Všechny možnosti naleznete na 
stránkách www.autiscentrum.cz v sekci Podpořte nás.

Děkujeme paní Votrubové za rozhovor a celému týmu 
centra za pomoc lidem s autismem.

THANKSA LOT

Autorky: A. Čertíková, N. Daňková, M. Kytlicová



Tipy na nejkrásnější výlety 
po Jihočeském kraji

Snad jsme si již odkroutili protivná ,,domácí vězení“ a můžeme tedy 
bez obav vyrazit na hrady a zámky, do přírody, do měst a městeček, 
za koupáním. Nezbývá než nazout boty, dát svačinu do batohu, 
přibalit foťák a plavky a vybrat si destinaci, kterou neznáme. Každý 
z nás preferuje jiný druh výletů. Někdo nejraději leží u vody, jiný si 
zase dá rád do těla a vyrazí na pořádnou túru, ještě jiný preferuje 
památky či muzea. V tomto článku jsme si pro vás připravili ty 
nejlepší tipy na zajímavé výlety v našem krásném Jihočeském kraji.

Lipno a okolí. Léto se blíží a naše první 
doporučení pro vás je vodní nádrž Lipno. Lipno 
leží na toku řeky Vltavy a je to největší umělé 
jezero v České republice. V jeho okolí se 
nachází mnoho zajímavých míst, například 
Stezka korunami stromů s krásnými výhledy na 
krajinu. Na plážích u města Frymburk se 
můžete opalovat a také provozovat vodní 
sporty, jako třeba paddleboarding. Je zde řada 
cyklostezek, mapky najdete v každém 
infocentru nebo na internetu.

Šumava. Milovníkům přírody a dlouhých 
procházek musíme doporučit Národní park 
Šumava. Ten nabízí nádhernou a rozmanitou 
přírodu, včetně několika vrcholů
s výhledem na krajinu. Jedním z nich je vrchol 
Plechý na hranici Česka a Rakouska. Je to 
nejvyšší hora na Šumavě a určitě stojí za 
návštěvu. Dalším místem je Boubínský prales s 
turistickými stezkami a rozhlednou Boubín, 
který je jako stvořený pro poklidné procházky 
mezi stromy.

LOCATION



Hluboká nad Vltavou. V tomto městě se nachází zoologická 
zahrada, ve které můžete spatřit velké množství exotických i 
místních zvířat. Nedaleko odsud je také novogotický zámek 
Hluboká nad Vltavou, nabízející několik prohlídkových okruhů s 
průvodci. V létě je možné udělat si v zámeckých zahradách 
dokonce i piknik.

Hradů a zámků je v našem 
kraji opravdu hodně. Za 
návštěvu stojí zámek s 
krásnou zahradou v 
Českém Krumlově, dále 
zámky Červená Lhota, 
Třeboň, Jindřichův Hradec
a hrad Landštejn. Neméně 
zajímavé je i městečko 
Nové Hrady, kde můžete 
kromě zámku navštívit i 
netradiční cukrárnu 
Apatyka Café.Na procházku do přírody či na projížďku 

na kole vás pozveme do Terčina údolí. 
Krásné jsou i stezky kolem Třeboně, kde 
jsou roviny, a tak se moc nenadřete, ať už 
zvolíte cyklistiku, nebo půjdete raději 
pěšky.

Na závěr vám dáme pár tipů, které jsou, jak se říká, třešničkami na dortu, a 
navíc leží za humny. Jsou to místa blízko Týna nad Vltavou a rozhodně stojí za 
vidění. Prvním z nich je kostel a místní hřbitov v Albrechticích. Druhým je 
kostel sv. Rozárky se zázračnou studánkou poblíž Bernartic a třetím místem je 
kouzelný kostelík se vzácnou kopií oltáře sv. Petra v Římě. Ten se nachází na 
Lomečku, kousek od Vodňan.

Jaro je za dveřmi, nezbývá než si udělat trochu času a vyrazit na cestu.

Autoři: K. Podrazká, P. Anděl
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Začátek konfliktu na 
Ukrajině 

Pravděpodobně mnoho z nás již slyšelo o 
událostech, které se dějí na Ukrajině, ale víte, co 
těmto hrozným událostem předcházelo? Bylo to 
náhle rozhodnutí, nebo to byl dlouhodobě 
stupňovaný konflikt?
Abychom mohli pochopit začátek tohoto 
problému, který vypukl mezi Ukrajinou a Ruskem 
ke konci února tohoto roku, musíme nahlédnout 
do minulosti.

Vraťme se zpět do doby, kdy území dnešní Ukrajiny patřilo Sovětskému svazu. V 
roce 1954 se rozhodl generální tajemník Sovětského svazu Nikita Chruščov, že 
přesune Krymský poloostrov z ruské správy pod ukrajinskou správu, ovšem mělo 
se jednat pouze o symbolický přesun, který by nic moc nezměnil. V roce 1991 se 
rozpadl Sovětský svaz a Krym stále patřil Ukrajině. Ta Krymu nechávala část 
autonomie, která se postupem času zmenšovala. Důvodem byla skutečnost, že zde 
žilo více Rusů, kteří toužili po připojení k Rusku. V roce 2009 zde vypukly první 
nepokoje, které nabíraly na síle. Tuto příležitost si Rusko nechtělo nechat ujít, 
protože Krym má dobrou strategickou polohu, a proto tam Rusové posílali zbraně a 
vojáky. V roce 2014 proběhla anexe Krymského poloostrova.

V této situaci viděli šanci ruští separatisté, kteří se 
nacházeli v Donbasu, který leží jen pár kilometrů 
od ruských hranic. Zde také propukly první 
nepokoje, které se postupně rozšířily na boj. Rusko 
tento boj podporovalo vojenskou technikou. 
Ruským separatistům se podařilo získat kontrolu 
nad několika městy a vytvořili zde Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku, 
které ale nejsou dodnes členskými státy OSN 
oficiálně uznané.

Jelikož tomuto konfliktu nikdo nezabránil, začalo si dělat Rusko postupně nárok na 
celou Ukrajinu. Sám prezident Ruska Vladimir Putin se vyjádřil, že vnímá rozpad 
SSSR jako velkou ztrátu, a přál by si, aby se původní země Sovětského svazu opět 
spojily.

Autorka: S. Strakošová
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Válka na Ukrajině 
Ve čtvrtek 24. února nastal nejhorší 
možný scénář pro obyvatele Ukrajiny. 
Ruský prezident Vladimír Putin 
odstartoval invazi na Ukrajinu. Jeho 
ukrajinský protějšek Volodymyr 
Zelenskyj následně vyhlásil mobilizaci. 
Evropská unie, Spojené státy americké i 
další země zavedly vůči Rusku sankce.

Jak se k situaci staví Západ?
Ukrajina není členem NATO, proto se do konfliktu nemůže Severoatlantická 
aliance přímo zapojit. Členské státy NATO i EU na místo posílají zbraně a 
vojenské vybavení na obranu. Volodymyr Zelenskyj oficiálně požádal o vstup 
Ukrajiny do Evropské unie.

Jaký je pohled Česka?
Česká republika patří k zemím, které 
Ukrajině vyjadřují jednoznačnou podporu. 
Češi přispívají na pomoc Ukrajině finančně, 
materiálně, ale i jako dobrovolníci. 
Obyvatelé Česka přispěli na pomoc 
Ukrajině již bezmála 2,7 miliardy korun.

Následky
Odstřižené Rusko
Ruský rubl klesl na historické minimum. Na stát je rovněž uvalena řada dalších 
ekonomických sankcí. Podle odborníků je Rusko na pokraji ekonomického 
kolapsu. Rusku přestaly služby poskytovat rovněž velké soukromé firmy, mezi nimi 
Mastercard, McDonald ́s, Ikea a další.
Uprchlická vlna
Válečných uprchlíků z Ukrajiny přibývá, podle OSN již opustilo zemi více než 
čtyři miliony lidí. Podle odhadu to může v budoucnu být až deset milionů lidí, a 
Evropu tak čeká humanitární katastrofa. Nejvíce uprchlíků je aktuálně v Polsku, viz 
obrázek výše.

Autorka: Eva Hladíková
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Rozhovor s hokejistou HC 
Motor Matoušem 

Masopustem
Přinášíme Vám rozhovor s Matoušem 
Masopustem, s jedním z úspěšných 
českobudějovických sportovců. Matouš hraje 
už od svých čtyř let hokej v Českých 
Budějovicích, kde se také narodil a kde v 
současné době studuje na střední škole. Už 
jako devatenáctiletý mladík nahlédl do světa 
dospělého hokeje a pravděpodobně má před 
sebou velmi slibnou kariéru.

Ahoj Matouši, naše první otázka zní: „Jak ses dostal k hokeji?“

Já jsem začínal s fotbalem, chtěl jsem být fotbalista. Když ale kvůli silnému 
větru spadla nafukovací hala, kde jsme trénovali, tak mě rodiče dali na 

hokej. Bylo to asi ve 4 letech.

Jak bys zhodnotil svou poslední sezonu mezi juniory?

Týmově určitě negativně, spadli jsme do horší soutěže, na tom jde těžko 
hledat něco pozitivního. Osobně se mi sezona povedla.

Zároveň jsi dostal šanci v českobudějovickém A-mužstvu. Jak ses cítil mezi 
zkušenými dospělými spoluhráči? Byl jsi nervózní?

Splnil se mi sen. Nervózní jsem byl, najednou jsem seděl vedle hráčů, 
na které jsem se dříve koukal jen v televizi.

Máš nějaké předzápasové rituály?

Rituály nemám žádné, kromě toho, že si před zápasem musím dát kávu.

Jak zvládáš skloubit školu a sport na takové úrovni? Pokud se nemýlím, tak tě 
letos čeká maturita?

Tak určitě to není jednoduché, ale nějak to zvládám. Ano, čeká mě maturita, 
přípravy na ni běží v plném proudu, snad budu úspěšný.

.



Už máš plány, co budeš dělat po střední škole?

Hlásím se na Pedagogickou fakultu tady v ČB. Budu rád, když 
se na ni dostanu. Co se týká hokeje, tak to ještě nevím.

Kdo je tvůj hokejový vzor?

Rozhodně Petr Kouba. Líbí se mi jeho cit pro hru, má 
dobrou střelu a na ledě přemýšlí. Je to velice tvořivý hráč.

Předpokládám, že po vydařeném zápase chodíte společně se 
spoluhráči z týmu slavit. Máš nějaký oblíbený místní podnik?

Na pivo jednoznačně Modré dveře - tam chodíme nejčastěji. Pokud se 
jedná o noční kluby, tak většinou pendlujeme mezi Maximem a Mangem.

Matouši, děkujeme, že sis na nás udělal čas, a přejeme, ať ti 
vše vyjde dle tvých plánů. Určitě o tobě ještě uslyšíme.

Já také děkuji, mějte se hezky.
TAKE IT EASY

Autoři: D. Kouba, R. Chrast
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Nejlepší režisér na světě 
Je dobře známo, že každý režisér 
má svůj osobitý styl, díky kterému 
ho divák bezpečně pozná, aniž by 
si musel číst titulky. A právě jeden 
z nejosobitějších stylů můžeme 
hledat u Quentina Tarantina. 
Sáhodlouhé, do detailu 
promyšlené dialogy, práce s 
hudbou, schopnost vybudovat 
napětí a samozřejmě vyhrocené 
brutální scény, kde se krví nešetří, 
to jsou jen některé z podpisů, 
které Tarantino zanechává ve 
svých dílech. Zdali vám nejsou 
tyto věci proti srsti, určitě zvažte 
pustit si alespoň nějaký počin 
tohoto režisérského génia. Máte 
rádi gangsterky, které vás budou 
svým neotřelým humorem bavit 
od začátku až do konce? V tom 
případě rozhodně zhlédněte Pulp 
Fiction. Nebo vás spíše láká 
pořádná „náckořežba“ s notnou 
dávkou nadsázky? Hanebný 
pancharti jsou přímo pro vás.
Z drsných westernů tu zase máme
Nespoutaného Djanga nebo Osm hrozných.
Další značkou kvality je fakt, že Tarantino své filmy pouze
nerežíruje, ale píše si k nim i scénáře, které pracují ruku v ruce s jeho 
režisérskými vizemi. Není také žádné tajemství, že si Quentin rád ve 
svým filmech střihne nějakou malou vedlejší roli, a tak ho můžeme 
alespoň na okamžik vidět hned v několika jeho filmech.

Autor: M. Šimera

Nejlepší režisér na světě!BBBKBB⑤AaBEE•
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Křížovka

1) Uveďte název programu na nácvik psaní na klávesnici.

2) Jaký program na účetnictví se používá na naší škole?

3) Jak se jmenuje paní ředitelka OACB křestním jménem?
4) Jak se nazývá slavné drama o robotech, jehož autorem je Karel Čapek?

5) Který český spisovatel je autorem knihy Krysař?

6) Jakou část běžného oděvu nenosí náš bufman?
7) Jaká je specialita školního bufetu?
8) Kdo jinému .......... kopá, sám do ní padá.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Autorky: E. Nekolová, A. Vávrovská 



Kvíz o 
Českých Budějovicích 

1.Kdo založil České Budějovice?
a) Jan Žižka
b) Přemysl Otakar II. 
c) Václav II.

2. V jakém roce byly založeny 
České Budějovice?
a) 1265 
b) 1348 
c) 1295

3. Kolik mají České Budějovice 
obyvatel?
a) Okolo 94 000 
b) Okolo 90 000 
c) Okolo 98 000

4. Jaká je rozloha 
Českých Budějovic?
a) 80,64 km2 
b) 95,55 km2 
c) 55,71 km

5. Kolik schodů vede na 
Černou věž?
a) 150 
b) 225 
c) 320

6. Kolik mají České 
Budějovice místních 
částí?
a) 5 
b)7 
c) 9
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7. Jak se jmenují ostrovy v Českých Budějovicích?
a) Slovanský a Sokolský 
b) Střelecký a Křížovnický 
c) Střelecký a Sokolský

8. Ve které ulici leží Obchodní akademie?
a) Husova 
b) Biskupská 
c) Panská

9. Které 2 řeky se stékají v Českých 
Budějovicích?
a) Vltava a Lužnice 
b) Malše a Sázava 
c) Vltava a Malše

10. Kdo je primátorem Českých Budějovic?
a) MUDr. Martin Kuba 
b) Ing. Jiří Svoboda
c) MUDr. Zdeněk Hřib

11. Kdo je hejtmanem jihočeského kraje?
 a) Mgr. Jiří Zimola
b) Ing. Jiří Svoboda
c) MUDr. Martin Kuba

1. b) 2. a) 3. a) 4. c) 5. b) 6. a) 7. c) 8. b) 9. c) 10. b) 11. c)

Autorky: N. Bernardová, A. Růžičková 

a) Mgr. Jiří Zimola


